
Til Byrådet, Hedensted Kommune. C.c. PKØ
Valg til Seniorrådet 2017.

Punkt 130 på dagsordenen for PKØ-mødet den 22.august 2016
Sagsnr:84.12.00-P00-1-16

Seniorrådet indsendte 23.05.2016 et forslag om afholdelse af valg til Seniorrådet i 
2017 som fremmødevalg på samme dato som valg til kommunalbestyrelsen / byrådet.

I vedtægten for Seniorrådet, vedtaget i Byrådet den 26/2 2014 står der:
5: Valgregler: Næste valg afholdes i efteråret 2017. Valgets afvikling og valgreglerne 
aftales med Byrådet senest i marts 2017 efter forslag udarbejdet af Seniorrådet.

Da Seniorrådet foreslår en ændring af valget fra brevvalg til fremmødevalg fandt vi, at 
vi ville være i god tid og har derfor fremsendt forslaget.

Det er selvsagt ikke et færdigt forslag og vi foreslog derfor at nedsætte et udvalg 
til at belyse de forhold, som må tages med i overvejelserne om afviklingen af valget 
som fremmødevalg.

I forslaget fra Seniorrådet formuleret således:
Seniorrådet foreslår, at der nedsættes et ad hoc-udvalg bestående af personale og 
seniorrådsmedlemmer, der har til opgave at udarbejde et notat til Byrådet med en 
beskrivelse af de forhold, der har betydning for valgets afvikling.

Dette forslag er i overensstemmelse med retssikkerhedslovens § 32, hvor der står:
Kommunalbestyrelsen sørger for, at der afholdes valg til ældrerådet mindst hvert 
fjerde år, og fastsætter i samarbejde med ældrerådet regler for, hvordan valget skal 
afholdes.

Ovenstående citat fra retssikkerhedsloven er også anført som indledning til det
notatark, som var udarbejdet til PKØ-mødet

Det fremgår ikke af notatet til PKØ på hvilken baggrund, det er udarbejdet.
Fx om andre kommunerne har været kontaktet. Seniorrådet han anført 4 kommuner, 
men der har på landsplan været ca. 20 kommuner med fremmødevalg, så der var 
muligheder for at få oplysninger. Seniorrådet har i kort form anført nogle overvejelser 
om afviklingen – også om økonomien.
Vi har ikke udarbejdet en grundigere redegørelse, fordi vi forventede, at kommunal-
bestyrelsen vil leve op til retssikkerhedsloven og den gældende vedtægt og 
samarbejde om at få fastlagt en procedure for afviklingen af valget.

Derfor opfordrer vi til, at det nævnte ad-hoc-udvalg nedsættes snarest.

Med venlig hilsen
Seniorrådet 30 oktober 2016
Lillian Andersen
Formand




